Februari 2022
Hej kära medlem,
God fortsättning på det nya året.
Ännu ett märkligt år har gått. Egentligen kan vi skriva samma hälsning som i förra årets brev med
endast ett ändrat årtal: ”Vi hoppas att 2022 blir ett annorlunda år än 2021 där vi får träffas,
kramas och ses igen!”
Även om vi har haft våra digitala träffar längtar vi efter aktiviteter där man får hälsa varandra,
mer än ett ansikte på en skärm.
I detta brev hittar du information om det som händer i RSMH Trelleborg just
nu och vi hoppas att träffa er snart i något gemensamt sammanhang!
Varma hälsningar och kramar,
Styrelsen RSMH Trelleborg
Loes, Agneta, Sara, Fredrik, Malin, Charlotta, Linda, Mia

Medlemsavgift
Ett nytt år betyder också att det är dags att betala medlemsavgiften igen. Betala in
medlemsavgiften på 100 kr per kalenderår till RSMH Trelleborg Bank-giro 295-0558, eller via
bifogat inbetalningskort. Märk betalning med RSMH och ditt namn.
Föreningen är helt bidragsberoende och vi tar även tacksamt emot gåvor.

Medlemsmöte och Årsmöte Torsdag 10 mars 2022
Torsdag 10 mars kl. 17.00 är det dags för årets första medlemsmöte följd av
Årsmöte kl. 18.00. Mötena kommer att genomföras digitalt och länk kommer att skickas ut via
epost samt vara tillgängligt via hemsida. Kallelse och förslag till dagordning finns i bilaga.
Delta gärna vid båda möten, det handlar om föreningens överlevnad och framtid!

Vi söker dig!
Snart kommer möjlighet till fler träffar igen. Men föreningen behöver dig!
Flera som tidigare har haft möjlighet att vara närvarande, och hålla i aktiviteter har inte längre
möjlighet till detta.
Tycker du om att fika, pyssla, skriva på Facebook, ta bilder, engagera dig i påverkansarbete eller
vill hjälpa till med att ordna Sommar- eller Julfest? Alla bidrag smått som stort, från att brygga
kaffe till att sitta med i styrelsen, är välkomna.

Intresserad av att bidra till RSMH Trelleborgs gemenskap på ditt sätt?
Hör av dig till Agneta Jonsson (vice-ordförande) 070 943 07 26, eller Loes Vollenbroek
(ordförande) 076 295 71 39.
Vill du nominera dig själv eller någon annan till styrelse-, revisor- eller valberedningsposter ta
gärna kontakt med valberedningssammankallande Olle Herrström, olle.herrstrom@icloud.com

Spelgruppen
Tisdagar kl. 18.00-19.30/20.00 spelar RSMH Trelleborgs spelgrupp brädspel online på
plattformen "Boardgame Arena". Du behöver en dator av enklare modell, smartphone eller
padda. Om du vill prova-på, hålla oss sällskap via Zoom eller vara med, kontakta spelledare via
spelledare@rsmhtrelleborg.com för instruktioner.

Digitala Fikaträffar
Föreningen kommer, på efterfrågan, att fortsätta med digitala träffar i Zoom torsdagar kl. 17.0018.00. Alla, medlemmar och icke-medlemmar, är varmt välkomna. Delta hela timmen eller bara
en kort stund. Länk finns på hemsidan.

Öppning av RSMH Trelleborgs lokal
RSMH Trelleborgs lokal kommer inom kort öppnas för Öppet hus och fysiska träffar igen. Så fort
några praktiska detaljer är utredd kommer datum och tid meddelas via vår hemsida. Sugen på
fysiska träffar? DU kan hjälpa till att det blir av och att det blir fler! Vill du veta mer, ta gärna
kontakt med Agneta eller Loes. Se uppgifter ovan.

Dina uppgifter
Får du inga epost meddelanden eller får du inte Revansch! tidningen? Då har vi förmodligen inte
dina korrekta uppgifter. Glöm inte att uppge eventuella förändringar i dina kontaktuppgifter.

E-post till föreningen
Vi har tyvärr för närvarande inte möjlighet att svara på mejl i vår e-post. Om du behöver komma
i kontakt med föreningen ring Agneta Jonsson på 070 943 07 26 eller kom på någon av våra
digitala träffar.

Vi saknar er!
”Du behöver inte vara positiv hela tiden. Det är ok att känna sig ledsen, arg, irriterad, orolig och
rädd. Alla dessa känslor gör dig inte till en ”negativ” person. Det gör dig bara mänsklig.”
(Tomas Gunnarsson)
RSMH Trelleborg
www.rsmhtrelleborg.se
Facebook: RSMH Trelleborg
Epost: rsmhtrelleborg@gmail.com

Besöksadress: Klörupsvägen 25, Trelleborg
Lokalen finns i Föreningarnas hus, samma byggnad som
Friskis&Svettis, bakom Trelleborgs Mölla och nära Söderslättshallen

